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TEISZLERÉVA

AHathalmicsaládközépkorigenealógiája


Anévadóhelység
A Hathalmi család nevét a jelenleg Bakonytamási közigazgatási
határaiközöttelhelyezked,aSokoróidombságkeletinyúlványainfekv1
Veszprém megyei Hathalompusztáról2 vette, amivel mind a középkori,
mind a késbbi forrásokban Hathalom (Hotholm,3 Hotholon,4 Hathalm,5
Hathalom,6 Hothholm,7 Hothhalm,8 Hothalm9) formában találkozhatunk. A
helységetegyedülimódoncsakaz1857benkészültkataszteritérképneve
ziHétholmnak.10Ahelynévegyébkéntahatszámnévésahalomnévszó
összetételéblszármazik,deeredetéreanéphagyományésaXIX.századi
irodalom ettl eltér magyarázatokat igyekezett adni. Rómer Flóris azt
feltételezte,hogyHathalomazegykorittélnépeshódcsaládokrólkapta
nevét.11EbenhöchFerencazittelkerültleletekismertetésérlírottcikké
ben – nyilvánvalóan az akkori eredmények hatására – úgy vélte, hogy
Hathalom neve a holthalom kifejezésbl ered.12 A helyi néphagyomány

1FUTÓ JÁNOS:Veszprémmegyetermészetföldrajziésgeológiaiviszonyai.In:Veszprém
megyemonográfiájaI.Szerk.GALAMBOS ISTVÁN.Veszprém,2009.13.;Magyarországrégé
szeti topográfiája 4. Veszprém megye régészeti topográfiája. A pápai és zirci járás. Szerk.
TORMAISTVÁN.Budapest,1972.(atovábbiakban:MRT4.)60.
2Hathalommaislakottpuszta,1990ben11lakóházzalrendelkezett.AMagyarKöztár
saság helységnévtára 1995. Budapest, 1995. 185.; Lásd még CSÁNKI DEZS: Magyarország
történetiföldrajzaaHunyadiakkorábanIII.Budapest,1897.233.,272–273.
31274:NAGYIMRE:HazaiOkmánytárVIII.Budapest,1891.167–168.(130.sz.)
4 1397: Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár és Fényképgyjtemény. (a to
vábbiakban:DLésDF)DL49897.
51385:DL91898.
61405:DL42482.
71420:DF275852.
81421:DL90385.
91423:DL48443.
10AhelységgelkapcsolatbanlásdILA BÁLINT–KOVACSICS JÓZSEF:Veszprémmegyehely
történeti lexikona I. Budapest, 1964. (a továbbiakban: VMHL) 198.; Hathalom területén
valójábanhéthalomtalálható:MRT4.60.
11„Agerencsérivizenyslapályvégénfekszikarégiekszerénthódhalmi–manappedig
mint akarják hat halomtól – hathalmi puszta. (…) a mult század [ti. a 18. század] végével
mégittlétezetttavakbanhódoklaktak.”RÓMER FLÓRIS:ABakony.Természetrajziésrégé
szetivázlat.Gyr,1860.(Reprintkiadása:Pápa,2010.)161.
12EBENHÖCH FERENC:AVeszprémmegyeihathalmisírhalmok.MagyarOrvosokésTer
mészetvizsgálókNaggylésénekMunkálatai,1874.265.



83

ugyancsak elszeretettel kapcsolta az itteni régészeti leleteket13 a
honfoglaláskorivezérekalakjához,14ahelynevetugyanakkorahalmokhoz
is kötötte. A bakonytamásiak a XX. század második felében eredetükkel
kapcsolatban kétféle hagyományt ismertek. Az egyik szerint „a hét vezér
akart itt gylést tartani, ezért készítették a halmokat. Hat kész lett, de a
hetediknem.Ígynemistartottákmegagylést.Másokszerintatörökök
hordtákösszeahalmokat,mindenkiegysapkaföldethozott.”15
AhelységelsismertírásosadataaXIII.századvégérlszárma
zik.1273banamagyartrónraaspirálóII.Ottokárcsehkirályhatvanezer
fre becsült sereggel betört Magyarországra, s augusztus–szeptember
hónapban elfoglalta többek között Gyrt, majd elérte Pannonhalmát és
térségét.16 Gyr várának elfoglalása után kisebb veszteséget szenvedett
Hathalomnál (prope Hotholm). Az eseményt IV. László királynak az az
1274ben kelt oklevele örökítette meg, amiben Kenéz fia Jánosnak és
GyörgyfiaPálnakbirtokotadományozottazért,mertehelyenacsehektl
megvédtékalakosságot.17LegközelebbCsáknembeliIstvánfiai,Péterés
István szerzett birtokai között sorolták fel 1326ban, amikor a testvérek
Hotholm possessiot több más javaikkal egyetemben elcserélték I. Károly
királlyal,18 aki Hothalmfeuldu birtokot 1337ben19 Hektor fia Miklósnak
 Hathalom területérl bronzkori, avarkori, késközépkori és újkkori leletek kerültek
felszínre,amiketaveszprémiLaczkóDezsMúzeumriz,delelhelyeirlaMagyarNem
zeti Múzeum is számos római és középkori éremlelettel gazdagodott, lásd HUSZÁR LAJOS:
Éremlelhelyek Veszprém megye területén. Veszprém Megyei Múzeumi Közlemények 1
(1963) 152.; ÉRI ISTVÁN–GOPCSA KATALIN–GEDAI ISTVÁN–HUSZÁR LAJOS: Újabb Veszprém
megyei éremleletek. Uo. 6 (1967) 90.; BÁNDI GÁBOR: A mészbetétes edények népe észak
dunántúli csoportjának kialakulása és elterjedése. Uo. 11 (1972) 41–58.; MITHAY SÁNDOR:
Bronz, avar és középkori leletek BakonytamásiHathalompusztáról. (Anyagközlés) Pápai
Múzeumi Értesít 5 (1995) 200–205.; ILON GÁBOR: Újabb avar kori sírok Bakonytamásiból.
Uo. 5 (1995) 191–199.; ILON GÁBOR: A Magyarország régészeti topográfiája 4. kötetének
(hajdanipápaijárás)kiegészítése1970–1994.Uo.5(1995)67–74.
14 NY. NAGY ISTVÁN: Pesty Frigyes kéziratos helynévtára. Történelmi Veszprém várme
gye.Pápa,2000.80.
15 Veszprém megye földrajzi nevei 2. A pápai járás. Szerk. BALOGH LAJOS–ÖRDÖG FE
RENC.Budapest,1987.98.
16KRISTÓGYULA:HáborúkéshadviselésazÁrpádokkorában.H.n.,2003.186–187.
17 DL 70147. Az oklevél 1274. február 22.–szeptember 3. között keletkezett, lásd
SZENTPÉTERY IMRE–BORSA IVÁN: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke.
Regesta regum stirpis Arpadianae criticodiplomatica. Budapest, 1987. 2458. Említi RAINER
PÁL: Veszprém megye Árpádkori öröksége. In: Veszprém Megyei Honismereti Tanulmá
nyokXVI.Veszprém,1996.9.
18 Anjoukori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium
illustrantia. Szerk. ALMÁSI TIBOR (XI–XIV.), BLAZOVICH LÁSZLÓ (VII–VIII., X., XXI.), GÉCZI
LAJOS (VII., IX–X., XXI.), B. HALÁSZ ÉVA (XXXVIII.), KFALVI TAMÁS (XIV.), KRISTÓ GYULA
(I–VI.,XVII.,XIX.),MAKK FERENC(XIX.),PITI FERENC(XX.,XXII–XXIV.,XXVI–XXIX.),SEBK
FERENC(XXV.,XXXI.),TEISZLER ÉVA(XXXIV.),TÓTH ILDIKÓ(XV.).Budapest–Szeged,1990–.
13
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adományozta. Miklós utódai magukat e birtokról késbb Hathalminak
nevezték. A család a XVI. században elpusztásodó20 helységet a XVIII.
századelsfelébentörténtkihalásáigkezébentartotta.21
Els biztos írásos adatunk arról, hogy a területenfalu létezett,a
XIV.századközepérlvan.1348banabakonybélimonostorBarnadne
v földjének szomszédságában említették Hathalom falut (villa
Hotholm).22Valamivelkésbb,1360.március18ánPéterbakonybéliapát
procuratoraésfamulusa,noszlopiSimonfiaJánosazapátésamonostor
ügyében eljárva éppen a királyi udvarba igyekezett, amikor Hathalom
faluhoz (villa Hothalm) közeledve lova megbokrosodott és ledobta, s a
baleset során III. István király nála lév, a monostor Ganna birtokával
kapcsolatos oklevelének – amit Zimányi János fiaival szemben kellett
volna bemutatnia – pecsétje megrongálódott (contritum et corruptum et
taliterdestructumfuisset).Jánoserrlapannonhalmimonostorkonventjé
vel másnap bizonyító levelet állíttatott ki,23 de az ügyben március 15én

(a továbbiakban: Anjouoklt.) X. 566.; Péter és István a Csák nemzetség Trencséni ágába
tartoztak. Péter utódai a fenti, 1326. évi birtokcsere következtében (korábbi birtokaikért
Nyéket és Dombót kapták cserébe) Dombóinak nevezték magukat. KRISTÓ GYULA: Csák
Máté.Budapest,1986.203.
19IVÁNYI BÉLA:AHathalmycsaládésközépkoricímereslevele.Turul56(1942)(atováb
biakban: IVÁNYI 1942.) In: Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye
1883–1950.CDROM.Budapest,2004.;NAGY IVÁN:Magyarországcsaládai.Czímerekkelés
nemzedékrenditáblákkal.CDROM.Budapest,1999.(atovábbiakban:NAGY1999.)szerinta
család1317benkaptamegabirtokot.(Egyikadományozásrólszólóokleveletsemsikerült
fellelni.)
201531ben4,5lakott,atörökáltalfelégetett8telket,valamint2szegényjobbágyotírtak
összeHathalmon.Utoljára1536banfordultelalakotthelyekközött,késbbpusztafalu
hely.VMHLI.198.;HADNAGY SZABOLCS:Bakonytamásiatörökkorban.Kézirat.Veszprém,
2012.(atovábbiakban:HADNAGY2012.)23.
21AXVI.századbanHathalomisatöröknekadózott.AXVII.századbanaHathalmiakés
a velük leányágon rokonságban álló családok, majd a család kihalását követen a XVIII.
században a Festeticsek, azután az Ihász család voltak birtokosai. HADNAGY 2012. 9., 23.;
NÉMETH TIBOR: ...mások szegénységén segíthetni... Ihász Lajos élete (1850–1908). Pápa,
2012.76–79.,178–179.,189.;IVÁNYI1942.;Magyarországtörténetihelységnévtára.Veszprém
megye(1773–1808).Szerk.SZASZKÓNÉSINARANKA.Budapest,1994.113–114.
221348.április6.DRESKA GÁBOR:Apannonhalmikonventhiteleshelyimködésénekok
levéltára I–III. Gyr, 2007–2010. (a továbbiakban: DRESKA) I. 64–65. (54. sz.); Ugyancsak a
bakonybéli monostor Barnad birtokának szomszédságában (Bernad alio nomine Kethelaka
prope villam Hothholm) nevezik meg egy 1409. évi határjárás során. 1409. július 12., DF
207548.Regesztája:SÖRÖS PONGRÁC:BakonybéliregestákaXV.századelsfelébl.Törté
nelmiTár1903.357.
23DRESKAI.64–65.(99.sz.);CSÓKA GÁSPÁR–SZOVÁK KORNÉL–DRESKA GÁBOR:Apannon
halmikonventkiadatlanoklevelei(1257–1387).In:Monssacer996–1996.Pannonhalma1000
éve. I. Szerk. TAKÁCS IMRE–SZOVÁK KORNÉL–MONOSTORI MARTINA. Pannonhalma, 1996.
448.(25.sz.)
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királyi parancsra vizsgálatot is tartottak. A konvent jelentése szerint a
Hathalom faluban s a környez Veszprém és Gyr megyei falvakban
végzett vizsgálat János vallomását megersítette, s az is kiderül belle,
hogyJánosegyúttalafaluplébánosaisvolt.24
A falu elhelyezkedésére és lakottságára vonatkozó adatokat csak
elszórtantalálunk.1478januárjábanHathalmiLászlóésMihályadósságuk
fejébenitteni6egészbenépesítettjobbágytelküketvisszaváltásigelzálogo
sították (a vele északról szomszédos) Gic birtokosának, Gici Imrének 40
tisztaaranyforintért.AzálogbaadottjobbágytelkekHathalomdélirészén
feküdtek,LászlóésMihályfelefelearánybanbirtokolták.NyekyBenedek,
BorsTamásésBanGergelytelkeLászlórészében,MathyassaMiklós,Mé
száros(Carnifex)AndrásésBanAntaltelkepedigMihályrészébenhelyez
kedett el.25 Abirtokotmégtíz évvel késbbis aGiciekkezéntaláljuk.Az
1488.éviegyforintosrendkívüliadómegfizetésétrögzítadólajstromsze
rint a Kovácsi János járásába tartozó Hathalom 8 adóköteles háztartással
Gici Imréé volt, s 8 forintadót fizetett.26 E rövid közjáték után azonban a
birtokotaHathalmiakkezéntaláljukaközépkorvégéig.

AHathalmicsaládközépkorigenealógiája
A családtörténeti irodalomnak a Hathalmi (Hathalmy) családdal
kapcsolatos,XIX.századközepéigelkészültanyagátNagyIváncsaládtörté
neti munkájában feldolgozta. Ennek nyomán a Hathalmiakat Veszprém
vármegyekihaltréginemescsaládjánakmondta,ssétSzegedyésKaprinay
értesülései27 alapján egy bizonyos I. Károllyal Nápolyból Magyarországra

QuodeciamfactumpropteruberioremreicautelamdictusIoannesillicoininstantiplebanoet
populisdedictavillaHothalmetaliis,quibusexpedisset,publicassetetiamdictumprivilegiumcum
suo sigillo, sicut prefertur, contrito et discisso eorum oculis demonstrasset. DF 207267. Kiadása:
DRESKAI.107.(100.sz.);AzügyetemlítiSÖRÖS PONGRÁC:ApannonhalmiSzentBenedek
Rendtörténete.ABakonybéliApátságtörténeteI.Azönállóságkora1023–1548.Budapest,
1903.105.,346.
25DL93518.Kiadása:DRESKAIII.202.(706.sz.)
26SOLYMOSI LÁSZLÓ:Veszprémmegye1488.éviadólajstromaésazErnusztfélemegyei
adószámadások. In: Tanulmányok Veszprém megye múltjából. Szerk. KREDICS LÁSZLÓ.
Veszprém,1984.164.,179.,204.
27 Az általa idézett részlet a következ: „Generatio C. Hectoris cum Carolo I. Rege e
regno Neapolitano in Hungariam ingressi, multisque possessionibusab eodemlocupletati
filii a capite bonorum, quod eis obtigit, nomen accessiverunt… voluitque unus vocari
Comes Marczali aut Marczaltövi a Marczalt prope Jaurinum, dein sub Sigismundo anno
1400. Regni Hung. Palatinus, alter C. Hathalmi ab Hathalom prope Papam: quae tam
illustris generatio, ut humanarum rerum sunt vicissitudines, e palatinali dignitate ad
novaculam decidit, jamque defecit ante septennium circiter in pannoso quodam et misero
PapensiChirurgobonisomnibushypothecariojureperaliospossessisin…JosephumFeste
ticsdeBaltavára…derivatis.”NAGY1999.
24
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jöttHektor(Hector)comesbenjelöltemeg,akiurátóltöbbVeszprémme
gyei jószágot kapott adományba. Megállapítása szerint Hektornak két
fiától származott a magukat fbb birtokukról nevez Marcali vagy
Marcaltövi (a Gyr melletti Marcalt birtokról) és a Hathalmi család.
NagyIvánszerintHathalombirtokotmégHektorszereztemeg1317ben,
s négy fia volt: Laki János, Zunkor kassai várnagy, Dalkai Péter comes,
valamintHathalmi(deHathalom)Miklós.KempelenBélaamagyarnemes
családokról írott mvében a Hathalmi család ismertetése helyett Nagy
Iván említett munkájához utasította az olvasót. Ugyancsak Nagy Ivánra
hagyatkozott Ernyey József, aki közzétette a Hathalmi Lázár által 1517
ben szerzett címereslevél több rövidebb részletét.28 Értekezésében Nagy
Ivánmunkájáhozcsupánannyitfzötthozzá,hogyaHathalmicsaláde
címeradománnyalváltvalójábanketté,s„azidsbágazújabbszerzemé
ny Hathalom birtokában ezt tartotta elnévnek, míg a secundo
geniturásLázárazsi,MarcaliörökségblnyertDalka(maDáka,Veszp
rémm.)uramaradt,defia,méginkábbunokája,eztiselhagytahadiszol
gálatanyomán.”29
ANagyIvánétólésaztkövetmunkáktólmerbeneltérgene
alógiátnyújtottIványiBélaaFesteticscsaládtolnairészlegébenfellelhet
Hathalmi levéltár okleveleinek felhasználásával.30 Iványi a család els

28 KEMPELEN BÉLA: Magyarnemes családok. CDROM. Budapest,2001.; ERNYEY JÓZSEF:
Dalkai Hathalmi Lázár címeres levele. Turul 39 (1925) (a továbbiakban: ERNYEY 1925.) In:
Turul.AMagyarHeraldikaiésGenealógiaiTársaságKözlönye1883–1950.CDROM.Buda
pest,2004.;ErnyeyelttÁldásyAntalmárközzétetteacímereslevélnekegycsonkamáso
latban rzött részét: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei II/1. Szerk.
ÁLDÁSY ANTAL. Budapest, 1923. 80.; Ernyey a Magyar Nemzeti Múzeum Mednyánszky
gyjteményében lév, Áldásyénál bvebb XVIII. századi másolatból adott ki részleteket:
ERNYEY1925.;Maegyikkéziratsemlelhetfel.AcsaládtörténetévelegyébkéntÁldásynem
foglalkozott.
29ERNYEY1925.
30 A Hathalmi levéltár a XVIII. században került Festetics József tulajdonába, amikor
1738banadománybakérteéskaptaakihaltHathalmicsaládingatlanait.AFesteticsekáltal
megszerzettiratokatolnailevéltárbankaptakelhelyezést,VII.B.jelzetalatt.Atolnailevél
tárnakezarészeösszesen158tételbláll,eztartalmazzaarészleglegtöbbközépkoriokle
velét–számszerint53at–,sebbentalálhatóatolnailevéltárlegkorábbiközépkorioklevele
is.IVÁNYI BÉLA:AFesteticscsaládkeszthelyilevéltára.LevéltáriKözlemények24(1946)(a
továbbiakban:IVÁNYI1946.)180.,182.,185.;AFesteticscsalád[tolnai]levéltárávalkapcso
latban l. SZABÓ DEZS: A herceg Festeticscsalád keszthelyi levéltára. Levéltári Közlemé
nyek 3 (1925) 99.; IVÁNYI 1946. 201–208.; A Festetics család keszthelyi levéltára. (Levéltári
leltárak 1.) Összeállította BAKÁCS ISTVÁN. Budapest, 1955. 19.; BAKÁCS ISTVÁN: A Festetics
családlevéltáránakrendezése.LevéltáriHíradó5(1955)76–155.;AFesteticscsaládilevéltár.
Repertórium. BAKÁCS ISTVÁN korábbi repertóriumának felhasználásával összeállította
KÁLLAY ISTVÁN.Budapest,1978.;SzámosoklevéltalálhatómégaHathalmiakkalkapcsolat
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ismerttagjakéntaz1317benelhunytkéntfeltüntetettLakiJánosfiaHek
tortjelöltemeg.IványinakaHektorfiakközépkorileszármazásakimuta
tásához rendelkezésére állt egy, a Festetics család levéltárában fennma
radt genealógiai feljegyzés, ami alapján a rokonság kiterjedésének
rekonstruálásaaXIV.századtólkezddenjólnyomonkövethetvévált.
AzabbanfoglaltcsaládfahelyességétIványiegyéboklevelesadatokkalis
megtudtaersíteni,sjelentsenkiisegészítetteazt.AFesteticsektolnai
levéltárábanrzöttHathalmilevéltár anyagai között megtaláltaII. And
ráskirály1214benkiállított,agyrikáptalanáltal1387.december30án
átírt,újkorimásolatban fennmaradtoklevelét31 is, amiben az uralkodóa
soproni várhoz tartozó 6 ekealjnyi kiterjedés Norap földet János fia
Hektornakadományozta.32Úgygondoltaazonban,hogyméghaII.And
rásoklevelehitelesnekistekinthet,aXIII.századelejénadománytnyer
JánosfiaHektormegfeleloklevelesadatokhíjánnemkapcsolhatóössze
azéppenszázévvelkésbbemlítettLakiJánosfiaHektorral.Megállapí
tása szerint a család tagjai a XIII. században a Laki, majd Dalkai nevet
használták. Hektornak hat fiát (Miklós, Zonkor, István, György, Péter,
Moch és más gyermekek) ismerte, késbbi utódait pedig három: Laki,
Dalkai és Hathalmi ágra bontotta, s a Marcaliakat nem tekintette velük
egy nemzetségbl származónak. A Laki ág megalapítójának Hektor fia
PétertlszármazóFerencettekintette.Hektorlegidsebbfiától,I.Károly
király udvari ifjától, Miklóstól származtatta Györgyöt és Jánost, akik a
XIV. század közepén még a Dalkai nevet használták, 1385ben azonban
már mindketten Hathalminak mondták magukat. Ezt az elnevezést
Iványi szerint csak György utódai tartották meg, így tehát Miklós fia
György megalapította aHathalmi, MiklósfiaJános pedigaDalkai ágat.
IványivélekedéseszerintJánoscsaládjaaXV.századbankihalt,svagyo
nukat a Hathalmiak szerezték meg. A továbbiakban a család XVI. szá
zadbanjelentsszerepetjátszótagjától,LázártólegészenaXVIII.század
elejénörökösnélkülelhunytHathalmyFarkasigvezettetovábbrészlete
senacsaládfát.

banaRumycsalád,valamintatótiLengyelcsaládlevéltárában.UtóbbiismeretétHorváth
RichárdnakésC.TóthNorbertnekköszönöm.
31 DL 91934. Kiadása: GÉZA ÉRSZEGI: Eine neue Quelle zur Geschichte des bulgarisch
ungarischen Beziehungen während der Herrschaft Borils. Bulgarian Historical Review 3
(1975)96–97.Azoklevéllelkapcsolatbanl.mégKRISTÓ GYULA:II.Andráskirályújintézke
dései.Századok135(2001)274.
32 A Hektor által ekkor adományba kapott föld az adománylevél szerint többek között
saját Nóráp (Norab) nev birtokával volt határos. Az oklevelet más szempontból elemzi
SOLYMOSI LÁSZLÓ:AdatokPápavárosközépkoritörtnetéhez.In:TanulmányokPápaváros
történetébl2.Szerk.HERMANNISTVÁN.Pápa,1996.(atovábbiakban:SOLYMOSI1996.)32.
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A témával legutóbbEngel Pálfoglalkozott genealógiai33 munká
jában.  Nórápi János fia Hektor hölgyki várnagytól eredeztette a csa
ládot. Az általa felállított leszármazási tábla nagyrészt megegyezett
ugyanNagyIvánéval,deattóltöbbpontoneltért.Hektornakmárhétfiát
(Hektorhölgyki várnagy,Zonkor mester,István,Miklósmesterudvari
lovag,Moch/Zech,Györgymesterudvariifjú,Pétermester)neveztemeg.
A család Laki ágát  is Hektor fia Péter fia Ferenctl származtatta, s
egyetértett Nagy Ivánnal a Dalkai és Hathalmi ág Miklós fiainál történt
kettéválásábanis,ugyanakkoraHektorGyörgynevfiátólszármazókat
– amelett, hogy Dalkai és Laki elnevezésükre is hozott példát –
Spácaiaknak mondta. Archontológiai munkájában kimutatta, hogy Hek
torkétleszármazottjaisazaulatagjavolt,egyesutódaipedigvárnagyiés
alispánicímeketviseltek.Engelmindgenealógiai, mindarchontológiai34
munkájábanLakiJánosfiaHektortteljesenhelytállóanegyazonszemély
nektekintetteNórápiJánosfiaHektorhölgykivárnaggyal.
Hektorra,minthölgykivárnagyra–amiegyúttalaszóbanforgó
várvárnagyánakelsemlítéseis–1310bltaláljukalegkorábbiadatot.35
EbbenazévbenNórápiJánosfiaHektorcomes,hölgykivárnagyPölöske
(ma Bakonypölöske) birtok ötödrészét több pölöskei nemestl megvásá
rolta.Azesztergomikáptalan1357.augusztus2ánprivilegiálisformában
átírta errl szóló nyílt oklevelét az azt eredetiben bemutató Laki (ma
Kéttornyúlak) János fia Hektor fia György mester részére.36 Ugyanezen
év október 30án Nórápi Hektor neve ismételten Pölöske birtokkal kap
csolatbanmerültfel,amikorBecseiIreneusfiaPéterHektorszámárahoz
zájárultaztszomszédijogonmegilletPölöskebirtokeladásához.37Laki
HektorfiaGyörgymester1359.július22énkérteátiratniaztanyíltokle
velet, amiben bemutatása alapján a veszprémi káptalan nem sokkal ko
rábbanátírtasaját,1311.február27énkeltzártformájúmemorialisát.Ez
azt bizonyította, hogy Hektorcomes hölgyki várnagy továbbiötödrészt
vásároltPölöskebirtokbanGarmanusfiaGáltól,amelyötödrészodavaló
rokonai földjével teljesen kevert volt.38 Nem sokkal késbb, 1314ben

33 Középkori magyar genealógia. Összeállította ENGEL PÁL. In: U.: Magyar középkori
adattár. CDROM. Budapest, 2001. (a továbbiakban: ENGEL Gen.) Laki (Hathalmi, Dálkai;
Veszprémm.).
34 Magyarország világi archontológiája 1301–1457. Összeállította ENGEL PÁL. In: U.: Ma
gyarközépkoriadattár.CDROM.Budapest,2001.(atovábbiakban:ENGELArch.)
351310.július25.:DL49898.,Anjouoklt.II.924.sz.;ENGELArch.
36DL49909.,Anjouoklt.II.924.sz.
37DL40331.,Anjouoklt.II.982.sz.
38DL49915.,ENGELArch.;Aveszprémikáptalan1359.április15énkeltnyíltoklevele,amirl
azelbbhivatkozottprivilégiumkészült:DF282244.,vö.Anjouoklt.III.21.sz.
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István veszprémi püspök Hektor mester kérésére megengedte, hogy
Pölöskefalujábanfatemplomotépítsen,mivelafalunépeimesszevannak
azanya,illetveparochiálisegyháztól.39
Valószínlegezazutolsóolyanirat,amiarrautal,hogyJánosfia
Hektormégél.1316júniusvégénugyanismárHektornevfiatöltibea
hölgykivárnagyitisztet,40ígyaztkellfeltételeznünk,hogy1317márciu
sában az a Hektor hölgyki várnagy, aki további ötödrészt vásárolt
Pölöskebirtokban,márnemazidsebb,hanemazifjabbHektorvolt.41A
késbbiévekblrólasemmaradtfennadat.Azamártöbbszöremlített,
pontos keltezést nem tartalmazó 1317. évi oklevél, ami Laki János fia
Hektorismeretlennevelsfeleségétlszármazófiainaknevét(Zonkor,
István,Miklós,Moch,ésmás,névennemnevezettfiúk)isfeljegyzi,Hek
tort már elhunytnak, második feleségét, Héder nembeli Dénes lánya
Margitot pedig özvegyének mondja. Laki vagy Nórápi János fia Hektor
tehátmég1316banelhunyt,majdnemsokkalkésbbatalánlegidsebb
fia, Hektor is, ugyanis amellett, hogy 1317 márciusa után nem hallunk
többet róla, a hölgyki várnagyi székben 1321 júliusában már öccsét,
Zonkormesterttaláljuk.42
Zonkoregy1323bankeltkirályioklevélszerintmásik kéttestvé
rével,MiklóssalésGyörggyelakirályszolgálatábanállt.43Zonkorakirály
nak nyújtott szolgálatai fejében még ebben az évben adományba kérte a
királynétólaztalakatlankirálynéibirtokot,amiLaknevöröklöttbirtoka
és Nóráp falu között feküdt.44 A veszprémi káptalan ekkor mintegy 300
holdnyikirálynéiföldetésrétetiktatottZonkornak.45Akövetkezévsorán
már Gyrben találjuk, ahol a maga és testvérei (István, Miklós, Moch és
mások) nevében 25 dénármárkáért megváltotta apjuk özvegyének, Héder
nembeliDéneslányaMargitnakahitbérétésjegyajándékát.46Késbb,1327
ben szomszédként említik Isal (ma puszta Pápa mellett) királynéi birtok
eladományozásakor.47 1329ben megosztozott testvéreivel, Miklóssal, Pé

DL49923.,Anjouoklt.III.845.sz.
DL49899.,Anjouoklt.IV.298.sz.;ENGELArch.
41DL91188.;ENGELArch.
42DF200804.,Anjouoklt.VI.188.és203.sz.;ENGELArch.
43DL91421.,Anjouoklt.VII.150.sz.;Néhányévvelkésbb,1329ben,amikoratestvérek
felosztották egymás között birtokaikat, a Lak falu és Nóráp föld között fekv egykori ki
rálynéiföldetHektorfiai:MiklósésPéterközöttakartákfelosztani,deMiklósfiaMokchés
ugyanezenMiklósfiaJánosfiai:MiklósésGergelyaztállították,hogyennekabirtoknaka
feleketilleti.DL40544.,Anjouoklt.XIII.111.sz.
44DL91195.,Anjouoklt.VII.375.sz.
45DL91195.,Anjouoklt.VII.386.sz.
46DF219414.,Anjouoklt.VIII.214.sz.
47DL99907.,Anjouoklt.XI.110.és172.sz.
39
40
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terrel és Györggyel öröklött birtokaikon, s egyúttal felosztották maguk
között elhunyt rokonuk (proximus), Móric birtokait is.48 Móricra vonatko
zóan nem tudunk biztosat mondani. Elképzelhet, hogy a fivérek közé
tartozottésazonosMochal,delehetséges,hogyszemélyébenegynyolca
diktestvértkellfeltételeznünk.49Az1329.évibirtokosztálybanDalka(ma
Dáka),Lak,Nóráp,Pölöske,Karakó(maKarakószörcsök),Zimány(Ganna
mellett)ésGyr(maPápaBorsosgyr)szerepelt.Ezeklényegébenkitették
a Hektorfiak addig megszerzett összes birtokát. Tanulságos lehet tehát
áttekinteni,kinekmilyenbirtokrészekjutottak.
ZonkorharmadrésztkapottDákán,negyedrésztNórápon,azövé
lett Karakó és Pölöske, valamint a laki malom fele. Miklós ugyancsak
DákaharmadésNórápnegyedrészétkapta,ezenfelülZimányésaPápa
folyóndélebbre es malombirtokosalett.György megkaptaDáka fenn
maradó harmadrészét és apjuk dákai kúriáját, Nóráp negyedrészét, to
vábbáZonkorhozhasonlóanKarakóésPölöske,50valamintalakimalom
felét, míg Péter Móric volt laki részbirtokát, Nóráp negyedrészét, Gyrt
ésaPápafolyónészakabbraesmalmot.Ezáltalúgytnik,Péterkiszo
rultDákabirtoklásából.Zonkor1330.június29éntestvéreivel(Miklósés
Péter)stöbbmásVeszprémésGyrmegyeinemesselegyüttbizonyítot
ták,hogyabakonybélikonventpecsétjétugyanúgyhasználja,mintegyéb
konventek.511335benfogottbírókéntvettrésztahegyesdivárnagyésaz
ajkai nemesek ajkai birtokok felett folytatott perében.52 Jóval késbb,
1350benhallunkróla,amikoratestvérei,MiklósésGyörgyközöttlétre
jött birtokosztályról szóló oklevelet Miklós nádorral átiratta,53 majd a

48 Péter kérésére fivérei átengedték neki elhunyt rokonuknak, Móricnak Lak (ma Pápa
Kéttornyúlak) faluban lév telkeit. (Ad peticionem Petri suprascripti in villa Lok fratres sui
sessionem Mauricii proximi ipsorum iam defuncti concesserunt et dederunt eidem possidendam et
habendam.)DL49900.,Anjouoklt.XIII.110.sz.;DL49927.,Anjouoklt.XIII.516.sz.
49Mochravonatkozóanösszesenkétadatállrendelkezésünkre.Azegyikamáremlített,
csak évre datálható 1317. évi oklevélben van, ami Hektor els feleségétl származó fiai
közöttemlíti,amásikagyrikáptalan1324.május1jénkiadottoklevele(DF219414.,An
jouoklt.VIII.214.sz.),amiaztbizonyítja,hogyHektorfiaimegfizettékazapjuközvegyé
nekjáróhitbértésjegyajándékot.Azoklevéléppenazonahelyen,aholakérdésesszemély
neve szerepel, vízfoltos. ENGEL Gen. a folt alatt Zech névalakot vélt felfedezni. Hektor fia
Istvánnalkapcsolatbanugyanerreakétforrásratámaszkodhatunkcsupán.
50 1345ben arról értesülünk, hogy Hektor fia György, a király udvari ifja a Pozsega és
Szerémmegyeikirályicollectabeszedésébenjártel,sPölöskénbirtokolt.DL49903.,Anjou
oklt.XXIX.320.és363.sz.
51DF207138.,Anjouoklt.XIV.372.sz.
52DL66118.,Anjouoklt.XIX.422.sz.
53DF274561.
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következ évben az ellen tiltakozott, hogy Miklós többek között dákai
birtokrészeitelfoglalja.54
Miklóslegkorábban1317benfordulelaforrásokban,Hektorel
sfeleségétlszármazófiaként.1323banmárakirályszolgálatábanáll.55
1327benagyrikáptalanügyvédvallólevelévelaGutkeledeketképvisel
teI.KárolykirályelttaSzentgyörgyiekkelszembencsallóköziterületek
miattfolyóperükben.56Miklósakövetkezévreisáthúzódóeljárásideje
alattmindvégigVisegrádontartózkodott.1328banI.Károlykirályudva
ri ifját, Miklóst szolgálatai jutalmául – különösen az 1328. évi osztrák
hadjáratbanvalórészvételéért,amelybenMarcheggvárosmellettmegse
besült – kivette Veszprém és Gyr megyék bírói joghatósága alól, s a
magabíróijoghatóságaalárendelte.571330banisszerepelazokközötta
VeszprémésGyrmegyeinemesekközött,akiketabakonybélikonvent
pecsétjével kapcsolatban bizonyításra kértek fel.58 Az 1330as években
Miklós számos adományt kért és kapott szolgálataiért az uralkodótól.
1335ben a király udvara familiáris ifjának, Miklósnak adta a Tapolca
folyómellettlév,VeszprémmegyeiAcsádtárnokiföldet.59Az1336.év
elejénakirályszolgálatábanvoltlekötve,ígysajátbirtokügyeithalaszta
niakellett,60demégebbenazévbenmintakirályudvarilovagjaNagyécs
és Nyúl falvakban 4 és 2 szlt kapott a királytól,61 1337ben pedig
Hathalmotkaptaadományba.621340benkirályiemberkéntvettrésztegy
Nagydémen (Tymardem) lév részbirtokkal kapcsolatos perben.63 1346
ban Zimányi Péter mester tiltotta el zimányi birtokrészének használatá
tól.Aköztükfolyóvitasokáighúzódótt,mertMiklóst1349benazitteni
vitás két jobbágytelek ügyében bizonyító esküre ítélték, a vád szerint
ugyanis2jobbágyotjogtalanulPéterzimányibirtokáratelepített.641349
ben testvérével, Györggyel is perben állt Dáka és Lak birtokok miatt. A
testvérekakkorbékebírókítéleténekvetettékalámagukat,65derészbirto

DL49908.
DL91421.,Anjouoklt.VII.150.sz.
56DL48514.,Anjouoklt.XI.37.sz.;DL71855.,Anjouoklt.XI.534.sz.;DL48358.,Anjou
oklt.XI.544.sz.;DL48515.,Anjouoklt.XI.548.sz.;DL48360.,Anjouoklt.XII.155.sz.
57DL40541.,Anjouoklt.XII.486.;HORVÁTH RICHÁRD:Gyrmegyehatóságánakokleve
lei(1318–1525).Gyr,2005.37.(1.sz.)Vö.ENGELArch.
58DF207138.,Anjouoklt.XIV.372.sz.
59DL40723.,Anjouoklt.XIX.363.sz.
60DL40723.,Anjouoklt.XX.176.sz.
61Anjouoklt.XX.154.,158.és172.sz.;ENGELArch.
62IVÁNYI1942.
63DL3334.,Anjouoklt.XXIV.674.sz.
64DL91405.
65DL49906.
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kaikkal kapcsolatban csak 1350ben egyeztek meg. Miklós felteheten
1354elejénhunytel,ugyanis helyettemár fiai, György ésJános jelentek
megaHathalomésTamási(maBakonytamási)közöttihatárokmegálla
pításához.66
Az1349–1350benzajlóviszálytafelekszámunkratanulságosan
zárták le. Az errl szóló oklevél ugyanis arra irányítja rá a figyelmet,
hogy aszámos,osztályostestvérekközöttugyanfelosztott,deösszessé
gében mégis elaprózódottan tulajdonolt részbirtokokat úgy igyekeztek
elosztani, hogy azok valamiféle egységet képezhessenek.67 Miklós és
GyörgylényegébenelcseréltékegymássalLakonésDákánlévrészeiket,
azazutóbbiahozzátartozódákaijavakatátengedteMiklósnakésörökö
seinek,akiezértcserébelakijavaitadtaát.68Azebirtokosztálytfenntartó
oklevél a családtörténet szempontjából is fontos. Késbbi forrásaink
ugyanis Hektor fiaMiklóst és utódait Dalkaiaknaknevezik, míg Hektor
fiaGyörgyötésleszármazóitLakiaknak.69Hektorutódaitehátekkorvál
takvéglegkét–DalkaiésLaki–ágra.AzoklevélMiklósnakésGyörgy
nekmégéletbenlévtestvéreitemlíti,névnélkül.Zonkorebbenazévben
még biztosan életben volt, hiszen a birtokosztályról szóló oklevelet
átiratta,70 másik életben lév fivérük pedig Péter volt, ugyanis t 1358.
október6áneMiklósfiaGyörggyelegyüttemlítették.71Afentibirtokosz
tályokbólkövetkezenaHektorfiakidsebb ága,azaz Zonkor, valamint
Miklós és utódai alkották ekkor a Dalkai, Hektor ifjabb fiai, vagyis
GyörgyésPéterpedigaLakiágat.Zonkorvalamikor1351utánhaltmeg,
fiapedigmég1382eltt,72ígyaDalkaiágMiklósbanésutódaibanfolyta
tódhatott.Arról,hogyeMiklósfiai,GyörgyésJánosmegosztoztakvolna
dákai és hathalmi birtokrészeiken, nem maradt fenn adat. 1385ben
DF208298.,Anjouoklt.XXXVIII.142.sz.
Vö.ENGELPÁL:Birtokosztályéscsaládképzdés.In:U.:Honor,vár,ispánság.Váloga
totttanulmányok.Szerk.CSUKOVITSENIK.Budapest,2003.625–637.
68DL108205.és49907.,Anjouoklt.XXXIV.392.és498.sz.
69Györgyötésfiát,Mártont1402benLakinakmondják.DL42482.
70 Zonkornak felteheten azértálltérdekében az oklevélátiratása,mert ennek tanúsága
szerint apjuk dákai házhelye (locus curie) csereképpen Györgytl a kezére jutott. Az 1329
márciusábantörténtosztozkodásbanapjuk,azazHektortelkét(sessio)Györgynekszánták,s
azövéislett,deazazonlévépítményeketatestvérekközöttnégyfeléosztották.Asorso
lássalakkorelosztottdákaibirtokbólZonkornakjutottrészGyörgyémelletthelyezkedettel
(DL49900.,Anjouoklt.XIII.110.sz.).Györgymég1329szeptemberébentestvériszeretetbl
Zonkornak adta dákai részbirtokából az északra,parochiális egyházuk fell es házhelyet
(fundusseulocuscurie)(DL49927.,Anjouoklt.XIII.516.sz.).
71DL41363.Kiadása:SOLYMOSI1996.48.(1.sz.)
72ZonkorfiaSimonözvegye,KáldiKatalin1382.december19éneladtaLakiHektorfia
Györgynek a Zonkor fia Simontól rászállt birtokokat.Káldi Katalin ekkor már BokodiTa
másfelesége.DL49897.
66
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Györgyöt Hathalmi Miklós fiának nevezik, Jánost pedig csak édestest
vérének,73ugyanakkorJánostmár1374benisDalkainakmondják.74Hek
torutódainakháromcsaládraválásátleginkábbaveszprémikáptalannak
az az 1405ben kelt oklevele érzékelteti, amiben a három ág képviselit
HathalmiGyörgyfiaLászlóban,75DalkaiJánosfiaMiklósveszprémivár
nagyban76ésLakiPéterfiaFerencben,illetvenéhaiLakiGyörgyfiaMár
tonbannevezimeg.77
AHathalmiésDalkaiágvalószínleginkábbrezidenciájuktartá
sának helyérl különböztette meg magát. 1380ban Dalkai Jánost dákai
birtokán idézték a király elé.78 Jánosnak három fiát ismerjük, Mihályt,
GergelytésMiklóst.79Utóbbiveszprémivárnagyvolt,s1437benhárom
fiavolt:István,GyörgyésMiklós,80akikközülIstván1455benmárnem
volt életben,81 Miklós pedig 1474 eltt hunyt el. 1475ben ugyanis arról
értesülünk, hogy György sincs már az élk sorában, özvegye, Vezsenyi
Miklóslánya Ilonaanekijáróhitbértés jegyajándékot Hathalom,Dáka,
Lak és Ihász birtokokból, illetve Zimány Veszprém megyei és
SzentmihályGyrmegyeipusztákbólGyörgyunokaésosztályostestvé
reitl, Hathalmi Lászlótól és Mihálytól kérte,82 tehát Györgynek feltehe
tenaddigramármindkéttestvéremeghalt.DalkaiGyörgyleánya,Hed
vig asszony és fia, Káldi János 1505ben ugyancsak a Hathalmiakkal
pereskedett a György egykori birtokrészeibl neki járó javak miatt,83
Györgynektehátközelebbiélrokonainemlehettek.KésbbKáldiJános
igyekezett más, a Hathalmiak kezén lév birtokokból Hathalmi
Viktorintólvásárlássalrésztszerezni,ezazonbanLázárellenállásamiatt

DL91898.Kiadása:DRESKAI.254.
DL41938.Késbb,1375ben(DL41964.),1380ban(DF207423.,DRESKAI.225.)és1381
ben(DL86194.,DRESKAI.236.)is.
75LászlóHathalmiGyörgyésBsi(avagyMalomsoki)Margitfiavolt.Avelekapcsolatos
hivatkozásokatl.alább.
76 1437ben hasonlóképpen választották el György és János utódait, amikor Hathalmi
GyörgyfiaLászlópanaszttettDalkai[Jánosfia]Miklósfiai:István,GyörgyésMiklóselle
nébenhatalmaskodásukmiatt.DL44189.
77DL42842.ZsigmondkorioklevéltárI–XII.(1387–1425)ÖsszeállítottaMÁLYUSZELEMÉR–
BORSA IVÁN–C. TÓTH NORBERT–NEUMANN TIBOR–LAKATOS BÁLINT.Budapest,1951–2013.(a
továbbiakban:ZsO)II.3830.sz.
78DF207423.,DRESKAI.225.
79Mihályrólegyetlenadatunkvan1397bl(ZsOI.4908.sz.),Miklósazonbantöbbokle
vélbeniselfordul.
80DL44189.
81DL93262.
82DL45604.és45622.LászlóésMihály70forintotígértekazözvegynek,amitcsak1476.
május31éntudtakkifizetnineki(DL95395.).
831505.március11.:DL73345.
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nemsikerült.84AtovábbiakbanaDalkaiágbólcsakMiklóslányáról,An
náról,illetveennekkétgyermekérl,BernátrólésEufémiárólmaradtfenn
adat. k 1478ban már nagykorúak voltak, anyjuk nem élt, s Podár bir
tokban lév részüket, és minden mást, amit lekötöttek, de nem tudtak
idegenektl visszaszerezni, megszerzésre átengedték Hathalmi Szilvesz
ternek.85Mindezarrautal,hogyaXV.századmásodikfeléreaDalkainak
mondottágférfiágonkihalt.
A Hathalmi ágból György fiának, Lászlónak86 négy gyermekét
ismerjük Csépi Annától: Mátyást, Orsolyát,87 Lászlót és Mihályt.88 Utób
biakgyakranhatalmaskodásbakeveredtekaHathalommalhatárosGicés
Kisdémbirtokosaival.89LászlóésMihály1478banmégmindkettenéltek,
ekkor zálogosították el 6 egész lakott hathalmi jobbágytelküket GiciIm
rének.90Mihálynakegyetlenfiáróltudunk,Istvánról.911480.december28
ánLászlómárnemélt,özvegye,HetyeiIstvánlánya:MártaésLászlófiai:
Szilveszter, Lázár és Viktorin eltiltották Laki Imre feleségét: Borbálát és
LakiJánosfeleségét:Mártátattól,hogyanekikjáróhitbérésjegyajándék
fejébenátadottDáka,Lak,ZimányésGyrszentmihálybirtokokbanlév
részeket és az ottani leánynegyedet elidegenítsék.92 A testvérek közül

1505.június18.:DL46721.
DL93632.
86Lászlóéstestvére,Ferenc1397bentnikfelazoklevelekben(ZsOI.4908.sz.).Ferenc
rl többet nem hallunk, Lászlót pedig legutóbb 1437ben említik élként (DL 44189., id
közbenpedig1436:DL48422.,1437:DL44189.).Utóbbianyja(Margit)ésnagyanyja(Erzsé
bet) hitbére és jegyajándéka miatt 1418 és 1423 között hosszan pereskedett a
Bsiekkel/Malomsokiakkal.Ebblderülki,hogyLászlónakegyleánytestvéreisvolt,Mar
git,GarázdaLkösfelesége.DL90379.,ZsOVI.2575.sz.;DL90382.,ZsOVII.1995.sz.;DL
90382.,ZsOVII.1292.sz.;DL 90385.,ZsOVIII.960.sz.;DL90386.,ZsOVIII.1118.sz.;DL
92589.,ZsOIX.292.sz.;DL48443.,ZsOX.509.sz.
87ZsOXII.767.sz.MátyásrólésOrsolyárólnincstöbbadatunk.
88 Hathalmi László fiairól, Lászlóról és Mihályról legkorábban 1447ben hallunk, a
Hathalom, Dáka, Ihász és Zimány birtokok ügyében Pápai Antal fia Györggyel folytatott
perükkapcsán(DL93078.).HathalmiLászlóraésMihályral.mégDL93262.(1455)
891468banHathalmiLászlóhathalmijobbágya,BánAntalaHathalomhoztartozóerd
ben fát vágott, majd a hazavezet úton Gici Imre elfogta, Kisdémi Illés, György és Antal
pedig Hathalmi László familiárisát, Tót (Slavus) Antalt fogta el (DL 93458.). Lászlót 1468
ban még tanúként (DL 90398.) és királyi emberként (DL 90399.) is említik a Marcaltiek
perei kapcsán. 1474ben Hathalmi László Gici Imrével pereskedett (DL 45581.). I. Mátyás
király 1471ben Gici Gergely meggyilkolása miatt Hathalmi Lászlótól és Mihálytól, vala
mintGiciImrétlelvettemindenbirtokukat,amiketaztánudvarivitézének,PokiFerencnek
adott(DL45454.).1472benOrszágMihálynádorKisdémiIlléséstársaibirtokainakharma
dátHathalmiLászlónakítélte(DL93458.).
90DL93518.
911480.december28.:DL93539.Többadattalnemrendelkezünkróla.
92DL93539.
84
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valószínlegSzilveszterésLázárvoltakazidsebbek.1489benelzálogo
sították apjuk Ihász birtokban lév részét Görzsönyi Sebestyénnek és
feleségének.93
Szilveszter bizonyosan Hathalmon lakott, mert 1493ban panaszt
tettanádorelttPokiMihállyalszemben,akiHathalomratört,s2pecsét
gyrt, 12 ezüst fzedényt, 4 lovat, 4 hajítógépet, bizonyos fegyvereket,
vérteketésmásjavakat,amiketitteninemesikúriájábanaházbanésabir
tokontartott,valamintegyéb,apjátólörököltjavakat,továbbáapjamaterna
ját,BátoriKelemenözvegyét,Annátelraboltaonnan,sAnnátólelvetteaz
általa rzött iratokat.94 Szilveszter valószínleg 1498ban hunyt el, mert
1498 júliusában egy testvérei felbujtására hét évvel korábban elkövetett
hatalmaskodási ügyben (Gici Imrét Szapolyai pápai várába hurcolták) t
márnemidéztékmeg,csaktestvéreit,LázártésHektort.951499júniusában
özvegye, Kapucsi Benedek lánya: Katalin már Kisfaludi Mihály felesége
volt.Szilvesztertestvére,LázárebbenazévbenfizettekinekiaSzilveszter
utánHathalom,Dalka,Lak,IhászésPodárbirtokokbóljáróhitbértésjegy
ajándékot.96 Valószínleg Szilveszter volt az, aki utoljára tartotta a
hathalmi curiaban rezidenciáját. 1502ben testvérei, Hathalmi Lázár és
Viktorin Ihászon rendelkeztek curiaval, s itt tartották maguknál többek
között a Hathalommal kapcsolatos iratokat is.97 Tudjuk, hogy Lázárnak
1499ben Dákán is volt curiaja.98 Viktorin és Lázár 1507ben valamennyi
birtokukat(Hathalom,Dáka,LakésIhászbirtokokat,illetveZimánypusz
tát)kétegyenlrészreosztották.99Ezazutolsóhíradásarról,hogyViktorin
mégél.1001492–1498közöttadatainkvannakafivérekHektornevtestvé
rérlis,derólaanevénkívülközelebbitnemtudunk.101Hektorfelteheten
mégakövetkezévbenisélt,mert1499.július20ánLázáramagaéstest
vérei(fratres)nevébenegyezettkiSzapolyaiIstvánnalPápánaNóráp,Lak
és Dáka között lév határok és a birtokok között lév erd ügyében.102 A
köztüklétrejöttegyezségrlésabirtokokhatárairólacsornaikonvent1499.
július29énállítottkibizonyságlevelet.103
DL93599.
DL46219.
95DL70420.
96DL93681.
97DL93701.
98DL93682.és98262.
99DL93729.
100 A Viktorint említ továbbioklevelek: DL 46495. (1499), DL 93701. (1502), DL 73345.,
46721.és46732.(1505)
101DL70420.
102DL93682.és98262.
103DL98262.
93
94
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Lázár1513tól aDalkai Hathalmi(Lazarus HathalmideDalka)nevet
viselte. 1513ban a veszprémi püspök seregeinek kapitánya, akinek a püs
pökségijövedelmekadminisztrátoramegengedi,hogyfalvainakadója(dica)
nálamaradjon.1041517.november5éncímertéspallosjogotkapottII.Lajos
királytól,azadományozásokaiközöttkiemelveavégekenvalóhadakozást
azországésakereszténységvédelmeérdekében.1051518júliusaés1520au
gusztusa között veszprémi alispán volt,106 1518. október 30tól 1520. szep
tember20igpedig veszprémivárnagy.107 Hathalmia veszprémialispánsá
got és várnagyi tisztet Beriszló Péter veszprémi püspök ispánsága idején
([1509]1511–1520)töltöttebe,amiblarralehet következtetni,hogy esetleg
Beriszlófamiliárisikörébetartozott.1081520banaszentgyiroltitizedkéstbérli
a veszprémi káptalantól Bátkai Demeterrel és Choron Andrással, illetve
LepsénykéstSzarkaKelemennelegyütt.109Lázárrólutolsóadatunkaz,hogy
1534ben a maga és fiai: György, István, Péter és László nevében eltiltotta
Ispán Andrást Kajándpraedium elidegenítésétl.110 Úgy tnik tehát, hogy a
XVI. század elejére Lázár testvéreinek már csak leányági leszármazottaik
lehettek,ígyaHathalminevetLázárutódaivittéktovább.


1513.május9.:DL47050.Ügyvédetvallott1513.május12én:DL93765.
DL93787.
106Veszprémialispánkéntkiadottoklevelei:1518.július15.(DL23064.),1519.január13.
(DL23128.),1520.május3.(DL23369.)LásdHORVÁTHRICHÁRD:Veszprémmegyetisztvise
liakésközépkorban(1458–1526).FonsVII(2000)(atovábbiakban:HORVÁTH2000.)260.;
Okleveleit kivétel nélkül a vásárhelyi széken adta ki. Veszprémi alispánnak címzik: 1519.
április 4. (DL 93794.), 1520. augusztus 12., Szarka Kelemennel együtt (DL 93817.), ill. egy
1520 körül keletkezett oklevélben, amiben egyben veszprémi várnagynak is mondják (DL
94053.).
107 1518. október 30. (DL 47268.), 1520. július 30. (DL 93816.), 1520. szeptember 6. (DL
93818.),1520.szeptember20.(DL93822.).MindvégigSzarkaKelemennelegyütt.
108HORVÁTH2000.260.
109 A veszprémi káptalan számadáskönyve 1495–1534. Közzéteszi KREDICS LÁSZLÓ–
MADARÁSZLAJOS–SOLYMOSILÁSZLÓ.Veszprém,1997.218.
110AtótiLengyelcsaládhozHathalmyZsófia,LengyelIstvánfeleségeáltalkerültiratok
elenchusa.AtótiLengyelcsaládiratainakelenchusa.R319.
104
105
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Laki/NórápiJános

Laki/Nórápi/DalkaiHektorhölgykivárnagy
1.Ismeretlen
2.HédernembeliDéneslányaMargit

rmr.MóricIstvánDalkaiMiklósmr.MochLakiGyörgymr.LakiPétermr.
árnagyudvarilovagudvariifjú

gyDalkaiJánosMokch
git

LászlóMihályMiklósGergely
 CsépiAnnaveszprémivárnagy
MátyásOrsolyaLászlóMihályIstvánMiklósGyörgy
 HetyeiMártasopronialispán VezsenyiIlona
ViktorinHektorIstvánAnnaHedvig

BernátEufémiaKáldiJános

ÉVATEISZLER

DieGenealogiederFamilieHathalmiimMittelalter


Der Aufsatz bezeigt die Abstammung von der Familie Hathalmi von
ihren Anfängen bis Lázár Hathalmi. Zuerst besprecht er über die Ortsaft,
dessen Namens die Familie trägt, dann vorstellt die familiengeschichtliche
Literatur, die beschäftigt sich mit der Frage, und danach zusammenstellt die
StammtafelderFamiliemitHilfedesUrkundenmaterials.



99

TARTALOMJEGYZÉK


Szabados György: Állam és ethnosz a IX–X. századi magyar
történelemben.............................................................................................

Veszprémy László: A magyarországi hun hagyomány legkorábbi írott
forrásaiéseurópaikapcsolatuk…………………………………................

Szcs Tibor: A nádori generalis congregatio intézményének elképe és
kialakulása.......................................................................................................

B.HalászÉva:MichaMadiusdeBarbazanis–atörténetíróésspalatóinemes
patrícius………………………………………………………………………...

Piti Ferenc: Kiegészítések az Anjoukori Oklevéltár XXVI. kötetéhez
(1342)...........…………………………………………………….....................

TeiszlerÉva:AHathalmicsaládközépkorigenealógiája…………………

C. Tóth Norbert: A pozsonyi társaskáptalan kanonokai 1425ben. (Az
egyháziarchontológiakészítésénekmódszertanaésgyakorlata)……...

Mikó Gábor: A középkori magyar királyok ismeretlen lajstroma
MonoszlóyAndráskönyvtárából………………………………................

Lakatos Bálint: Ingatlanforgalmi ügyek a késközépkori magyarországi
mezvárosokbanésfalvakban......................................................................

AMagyarMedievisztikaiKutatócsoportkorábbikiadványai……..............





Felelskiadó:Dr.VeszprémyLászlókutatócsoportvezet
Technikaiszerkesztés:RévészÉva
Nyomdaikivitelezés:EPressNyomda,Szeged




3

25

45

59

71
83

101

125

139
165

169

